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Nieuwe school: 
Het was een hele happening maandagochtend…..allereerst omdat de 
kinderen na een zomervakantie weer naar school kwamen…..en 
uiteraard ook omdat we de lessen nu in het nieuwe schoolgebouw 
geven!  
Helaas konden de ouders niet live aanwezig zijn bij de feestelijke 
opening van het gebouw maar dat maken we hopelijk later goed.  
Via de mail heb ik maandag al een snelkoppeling naar een filmpje van 
de opening verstuurd.  
De verhuizing vlak voor de zomervakantie is heel soepel verlopen, we 
hebben met z’n allen de handen uit de mouwen gestoken en de 
spullen van het oude naar het nieuwe pand verplaatst. Het inrichten 
van de lokalen is daarna ook gelijk gestart. In de vakantie hebben de 
collega’s dit allemaal afgerond en maandag konden de kinderen in een 
gezellig lokaal beginnen. Komende tijd zullen we uiteraard de sfeer 
binnen de school verder vergroten door het maken van persoonlijke 
werkstukken die van het gebouw een echt schoolgebouw maken!  
Het is de bedoeling dat we komende weken alle ouders (niet tegelijk) 
de mogelijkheid willen bieden om een rondje door de school te 
doen…..want we begrijpen heel goed dat iedereen graag wil zien hoe 
’t geworden is!  
De overblijfouders/luizenmoeders hebben wat dat betreft geluk 

Ziekmeldingen leerlingen: 
Het is handig als ziekmeldingen ’s ochtends voor schooltijd  
(voor 08.15 uur) bij voorkeur PER mail naar mij worden verstuurd, 
info@goedeherderschool.nl  Mocht bellen nodig zijn om een en ander 
wat verder toe te lichten dan kan dat natuurlijk ook!  

Kalender: 
 
24 september: 
Start toetsweek 

29 september: 
Fietsenkeuring 
 
30 september: 
Studiedag groep 1-3 
Voetbaltoernooi groep 3-4 
 
01 oktober: 
Start kinderboekenweek 
 
02 oktober: 
Hanneke van Kesteren jarig 

05 oktober: 
MR-vergadering 
 
06 oktober: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
07 oktober: 
Voetbaltoernooi groep 5-6 
 
09 oktober: 
Voorleeskampioenschappen 
 
16 oktober: 
Spelletjesmiddag groep 5-8 
 
19-23 oktober: 
Herfstvakantie 
 
27-30 oktober: 
Drempelonderzoek groep 8 
 
28 oktober: 
Hoofdluiscontrole 
 
04 november: 
René Schalk (schoonmaak) jarig 
 
10 november: 
Crea-middag groep 3-4 
 
13 november: 
Crea-middag groep 5-8 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 

mailto:info@goedeherderschool.nl
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Informatie-avond: 
Zoals eerder al aangeven gaat de informatie-avond van a.s. dinsdag 
niet door. Uiteraard willen we jullie wel van de nodige 
groepsgebonden informatie voorzien. Dit doen we via de digitale weg. 
Uiterlijk woensdag, einde middag, ontvangt iedereen van de 
groepsleerkracht informatie die betrekking heeft op het reilen en 
zeilen van de groep van jullie zoon of dochter.  
 
Een paar wijzigingen m.b.t. schoolgids: 
De schoolgids is een aantal weken voor de zomervakantie gemaakt en 
afgerond. Hierdoor zijn bepaalde gegevens intussen gewijzigd of 
gedateerd.  
Hierbij noem ik er een paar: 
- excursie groep 4 staat niet in de gids: 20 april 2021. 
- fietscontrole: niet 22 september maar 29 september 2020. 
- de vraagtekens achter het korfbaltoernooi van 17-19 mei 2021 
kunnen weggehaald worden, deze data zijn definitief.  
- praatavonden/huisbezoeken: op pagina 28 in de schoolgids staat hier 
iets over geschreven, dit hebben we gewijzigd.  
De gesprekken vinden met alle ouders plaats op 24 november en 26 
november. De kinderen hebben dan nog geen rapport ontvangen maar 
we zien dit gesprek als een moment om de voortgang door te spreken. 
Op dinsdag 09 februari vinden dan de rapportgesprekken met de helft 
van de groep plaats, de andere kinderen krijgen voor de 
voorjaarsvakantie een huisbezoek.  
Op 06 juli is de mogelijkheid om op facultatieve wijze het gesprek met 
de groepsleerkracht aan te gaan.  
De wijziging zit dus in de opzet van de gesprekken/huisbezoeken van 
november en februari.  
 
Gym/zwemlessen: 
Deze week zijn de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 weer gestart in 
de Balverszaal. Op dinsdagochtend sporten de groepen 4, 7 en 8. 
Binnenkort zullen deze lessen worden verzorgd door meester Rico (liep 
vorig jaar stage in groep 8 en zal na de kerstvakantie zijn eindstage 
lopen in groep 8). Vrijdagochtend gymmen de leerlingen uit de 
groepen 3, 5 en 6. Zij krijgen gym van de vakdocent juf Saskia.  
De gymlessen van de kleuters worden in de eigen gymzaal in de school 
gegeven. Deze lessen worden verzorgd door meester Michiel, de 
gymdocent van de kleuters.  
Komende tijd zullen de kleutergymlessen nog niet in de school worden 
gehouden. We zullen ons deze periode bezighouden met de inrichting 
van het speellokaal. Ik verwacht dat dit medio oktober is afgerond. De 
gymlessen voor de kleuters worden tot die tijd op het veld gegeven! 

@-adressen: 
Sinds enige maanden stuur ik de mails naar meerdere personen via 
Parnassys, daarin staat in elk geval 1 mailadres per gezin. Mochten 
jullie een tweede adres toegevoegd willen hebben….stuur me dan 
even een mailtje dan voeg ik dat adres toe en zijn alle opvoeders op 
de hoogte en blijft de info niet enkel bij pa of ma steken. Alvast 
bedankt! 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

Jarigen 

05 september: 
Stan Schouten, groep 2a 
 
06 september: 
Remco Lopers, groep 8 
Jeroen van Nijhuis, groep 6  

10 september: 
Sem Klaassen, groep 2a 
 
11 september: 
Jort de Vroom, groep 2b 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: 
Tot de herfstvakantie staat 
Marcus 10: 14 centraal. 
“ Laat de kinderen tot Mij komen, 
houd ze niet tegen.”  
 
Volgende week: 
 
Groep 4+5: 
Tekst: 1 joh. 4: 19 
“ Wij hebben lief omdat God ons 
eerst heeft liefgehad.”  

Groep 6-8: 
Klaagliederen: 3: 23 
“ Elke morgen schenkt de Heer 
nieuwe weldaden. Veelvuldig 
blijkt uw trouw.”  
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Gebedsgroep: 
Op onze school hebben we allerlei ouders die zich actief inzetten voor de 
kinderen. Dat is heel plezierig. We hebben ook een groep ouders die op 
gezette tijden bij elkaar komen om het werk dat op en rond de school 
gedaan wordt in gebed bij God te brengen. We weten ons afhankelijk in 
ons werk. Mocht je belangstelling hebben om ‘ mee te bidden’  dan kan 
dat uiteraard. Aanstaande woensdag komt de gebedsgroep vanaf 
ongeveer 09.00 uur bijeen. Dit keer is het bij Annelies Staal aan de 
Telgterweg 210. Iedereen is van harte welkom!  
Ben je nieuw op school….voel je dan zeker vrij om aan te schuiven.  
Van harte aanbevolen! 
De data voor de gebedsgroep-bijeenkomsten zal ik in de volgende 
Babbelaar opnemen, ze staan namelijk niet in de schoolgids. 
 

Voetbaltoernooi groep 3 t/m 6: 
Helaas kregen we deze week het bericht door dat het voetbaltoernooi op 
07/14 oktober niet doorgaat. Omdat dit toernooi altijd veel 
(groot)ouders en overig publiek trekt zag de organisatie het niet zitten 
om dit op een verantwoorde wijze te organiseren.  
Jammer maar vanuit de kant van de organisatie kan ik dit wel begrijpen! 
Het is even niet anders. 

Oud Papier: 
Zoals ik in het stukje van de gebedsgroep al schreef hebben we op onze 
school allerlei ouders die zich inzetten voor de school. We zijn daar heel 
blij mee want met elkaar zorgen we dat we mooie dingen voor de 
kinderen kunnen doen.  
Een belangrijke, en mogelijk wat ondergesneeuwde, taak is het ophalen 
van het oud papier. In veel gemeenten wordt dit door de gemeente 
gedaan en verdwijnen de financiële opbrengsten in de gemeentepot.  
In Ermelo is dit al jaren anders geregeld…veel verenigingen, kerken en 
scholen leveren vrijwilligers die 1x per maand assisteren bij de 
inzameling van dit oud papier. Onze school doet hier ook al jaar en dag 
aan mee en dit levert ons maandelijks een leuk financieel bedragje op.  
Door deze opbrengsten lukt het ons nog steeds om de financiële 
ouderbijdrage te beperken tot de kosten voor het schoolreisje/
schoolkamp. Verder kunnen de kinderen (op het overblijven na uiteraard) 
gratis naar school! DIT WILLEN WE GRAAG ZOU HOUDEN!! 
De ouderraad is weer bezig met het samenstellen van de oud-papier-
lijsten voor dit schooljaar en elk jaar stopt er weer een aantal trouwe 
ophalers omdat de kinderen van school vertrekken.  
Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat alle ouders die meededen ook 
dit jaar weer mee blijven doen….desondanks zijn we ook dit jaar weer 
op zoek naar minimaal 5 ouders die 2x per jaar op een zaterdagochtend 
een paar uur kunnen helpen! Mocht je nou door de weeks nooit kunnen 
vanwege andere verplichtingen…..(alle begrip mijnerzijds) dan is dit 
klusje mogelijk iets voor je. Laat me dat dan z.s.m. weten dan kan ik dit 
aan Chris vd Brink doorgeven en dan maakt hij het schema in orde. 
En….op deze manier kunnen we de financiële bijdrage beperken tot het 
bedrag zoals dat nu is. Vele handen maken licht werk. Alvast dank voor 
het aanmelden!!

 

 

 

 

 
 
 

Namens het team wens ik 
iedereen een mooi weekend toe. 
 
Jozias de Koeijer
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